
Lejárt határidejű határozatok a Képviselő-testület 2015. november 26-i ülésére

Ssz. Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

1.

415/2015.

(10. 27.) 2015.10.27

Császár László

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Nagy Sándor József Gimnázium tetőfedési munkálataira kiírt közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódó, melléklet szerinti bírálóbizottsági értékelést, valamint a nyertes pályázóra vonatkozó javaslatát.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal vállalkozási szerződést köt a MikronTech Kft-vel (2040 

Budaörs, Gyár u. 2.) a Nagy Sándor József Gimnázium tetőfedési munkálatainak elvégzésére bruttó 36.694.427,- Ft összegért, melynek fedezete az 

önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet Költségek 2.1. Beruházások sora.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. pontban szereplő vállalkozási szerződést az előterjesztetthez képest az alábbiak 

szerint módosítja:

- „I. Előzmények” fejezetének 1. pontjában a „2015. október 2. napján” szöveg módosul „2015. október 6. napján” szövegre,

- „V. Fizetési feltételek” fejezetének 5. pontja törlésre kerül.

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti szerződés aláírására az ügyvédi 

ellenjegyzést követően.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-3. pont: azonnal

                  4. pont: a döntést követő 5 napon belül A szerződés aláírása 2015. november 10-én megtörtént.

2.

416/2015.

(10. 27.) 2015.10.27

Császár László

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t a Nagy Sándor József Gimnázium energetikai korszerűsítéséhez 

szükséges kiegészítő beruházás - gázcsövek földbehelyezése – munkálatainak elvégzésére, melyre bruttó 800.000.- Ft. keretösszeget biztosít, az 

önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III. 4.) önkormányzati rendelete 2. számú melléklet (Kiadások) 2.1. Beruházások sora.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a kivitelező MikronTech Kft térítésmentesen az alábbiakat vállalja:

- a Nagy Sándor József Gimnázium tetőjavításához kapcsolódóan a meglévő tető héjazatának bontását és a lebontott anyag elszállítását,

- a villámvédelmi rendszernek a tervezését és kivitelezését,

- a csapadékvíz-elvezetés anyag- és munkadíj költségeit, beleértve a bádogozás anyag- és munkadíj költségeit,

- a használaton kívüli kémények visszabontását,

- a tűzlétra falsíktól történő elhúzását,

- a fűtési rendszer szabályozásának kivitelezési munkálatait azzal, hogy a szükséges anyagot a listaár 50%-án biztosítja,

- a Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola tető-héjazatának javítását.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről értesítse a BVV. Kft-t.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerint készítse elő az önkormányzat 

2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III.04.) önkormányzati rendeletének módosítását.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

 3. pont: a döntést követő 5 napon belül

 4. pont: a döntést követő 15 napon belül A jelzett munkák elvégzésre kerültek, a BVV Kft. A döntésről értesítésre került.

3.

417/2015.

(10. 27.) 2015.10.27

Bogár-Szabóné Szita Edit

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 db csillageső oszlopkar motívumot (kód: Lis 412-2) vásárol a Lisys-Project Kft-től 

(1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.) mindösszesen bruttó 342.900 Ft,- azaz háromszáznegyvenkettőezer-kilencszáz forint értékben, melynek 

fedezete az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III. 4.) önkormányzati rendelete 2. számú melléklet Költségek 1.6. Tartalék soron 

belül 11. számú mellékletben részletezett 5. számú Fejlesztési tartalék azon belül Intézményi fejlesztési tartalék sora.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a motívumokat rendelje meg a Lisys-Project Kft-től.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 10 napon belül

A megrendelés 2015. október 28-án megtörtént, a határozatban jelzett eszközöket a 

Lisys-Project Kft. 2015. november 11-én leszállította.

4.

418/2015.

(10. 27.) 2015.10.27

Bogár-Szabóné Szita Edit

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a karácsonyi világító motívumok fel- és leszerelése 

tárgyában a melléklet szerinti tartalommal kérjen be árajánlatot az alábbi cégektől:

•         BEST-VILL. 2000 Kft. 1222 Budapest, Fonó utca 2-6.

•         SAG Hungária Kft. 1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.

•         VIALUX Kft. 1045 Budapest, Széchenyi tér 10.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a karácsonyi díszvilágítás fel- és leszerelése tárgyában, 

legkedvezőbb ajánlatot tevő céggel a vállalkozási szerződés ügyvédi ellenjegyzést követő aláírására bruttó 2.100.000.- Ft. keretösszegig, melynek 

fedezete az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III. 4.) önkormányzati rendelete 2. számú melléklet Költségek 1.6. Tartalék soron 

belül 11. számú mellékletben részletezett 4. számú Általános tartalék sor terhére.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: a döntést követő 5 napon belül

                  2. pont: az árajánlatok beérkezésétől számított 10 napon belül

Az árajánlatkérők kiküldésre kerültek. A legjobb árajánlatot a Best-Vill Kft. Adta. A 

szerződés 2015. november 19-én aláírásra került.
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5.

419/2015.

(10. 27.) 2015.10.27

Szabó Pál

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti fel nem róhatósági nyilatkozatot.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti nyilatkozatot aláírja.

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

  2. pont: a döntést követő 15 napon belül  

A nyilatkozat aláírása 2015. október 27-én megtörtént. Érintett fél a nyilatkozatot 

2015. november 6-án átvette.

6.

420/2015.

(10. 27.) 2015.10.27

Szabó Pál

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak küldendő, az új 

szennyvíztisztító telepi út megvalósítására vonatkozó szerződés módosítására vonatkozó nyilatkozatot.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti nyilatkozatot aláírja.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóváhagyása 

esetén, ügyvédi ellenjegyzést követően a szerződés módosítást aláírja.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

      2. pont: a döntést követő 5 napon belül

      3. pont: a jóváhagyást követő 15 napon belül

A nyilatkozat aláírása 2015. október 27-én megtörtént. Érintett fél a nyilatkozatot 

2015. november 6-án átvette.

7.

378/2015. 

(10. 22.) 2015.10.22

Farkas Ferenc

(Műszaki Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen aktualizált beruházási ütemtervet a 2016.-

2019. költségvetési évekre a út- és járdaépítés, azok felújítása, valamint a közvilágítási beruházások tekintetében.

 Felelős:    dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés

Az aktualizált beruházási ütemtervről a Kt. Decemberi ülésére előterjesztés készül.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

8.

380/2015. 

(10. 22.) 2015.10.22

Tonkóné dr. Deák Katalin 

(Igazgatási Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Pitypang Sport Óvoda, a Szivárvány Óvoda 

és a Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda 2016. évi nyári szünetben esedékes zárva tartásának rendjét.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerint döntésről az intézményvezetőket 

értesítse, és gondoskodjon annak a www.budakeszi.hu weboldalon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Budakeszi Hírmondóban történő 

megjelentetéséről.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

2. pont: 2016. február 1.

Az intézményvezető 2015. november 10-én értesítésre került.

A hirdetmény a határozatban foglalt médiumokban megjelentetésre került.

9.

381/2015. 

(10. 22.) 2015.10.22

Tonkóné dr. Deák Katalin

(Igazgatási Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Budakeszi Bölcsőde, valamint a Mosolyvár 

Bölcsőde 2016. évi nyári szünetben esedékes zárva tartásának rendjét.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerint döntésről a bölcsődék vezetőit értesítse, 

és gondoskodjon annak a www.budakeszi.hu weboldalon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Budakeszi Hírmondóban történő 

megjelentetéséről.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: 2016. február 1.

Az intézményvezető 2015. november 10-én értesítésre került.

A hirdetmény a határozatban foglalt médiumokban megjelentetésre került.

10.

382/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Cserép Zsolt

(Pénzügyi Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elő az önkormányzat 2015. évi 

költségvetésről szóló 3/2015. (III. 4.) önkormányzati rendelete módosítását úgy, hogy a Budakeszi Gerinc utcában közhasználatra nem tervezett 

ingatlanok értékesítéséből befolyó összegeket a későbbi utcaszélesítéshez szükséges ingatlanrészek megvásárlása céljából különíti el.

Felelős:    dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés A zárszámadás előtti utolsó rendeletmódosításban átvezetésre kerül.

11.

383/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Hrustinszki Gábor

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete adásvételi szerződést köt Reményi Ritával (anyja neve: Fekete Orsolya, szül. hely, idő: 

Budapest, 1974. május 20., lakcím: 2092 Budakeszi, Pátyi út 7.) és Tömösi Attilával (anyja neve: Zöldréti Ilona, szül. hely, idő: Budapest, 1972. 

október 06., lakcím: 2092 Budakeszi, Pátyi út 7.) a Budakeszi 7516 hrsz.-ú ingatlan mellékletben megjelölt részére vonatkozóan bruttó 7118 Ft/m2.- 

Ft vételáron, azzal, hogy a telekalakítás ügyintézése a kérelmező feladata, melynek költségeit is ő viseli.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt az 1. pont szerinti döntésről.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a változási vázrajz 

elkészültét és az ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 30 napon belül

                  3. pont: a változási vázrajz elkészültét követő 15 napon belül

Ügyfél tájékoztatása 2015. november 24-én megtörtént.

A szerződés aláírása csak az követően történhet meg, hogy ügyfél a határozatban 

jelzett telekalakítási kérelem beadásának eleget tett.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.
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12.

384/2015. 

(10. 22.) 2015.10.22

Sebestyén László

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hirdetmény nélküli, egyfordulós, közbeszerzési eljárást indít a Budakeszi Pitypang Sport 

Óvoda területén létesítendő két csoportszoba építésének kivitelezéséről.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerint ajánlattételi felhívást az alábbi 

ajánlattevők részére küldje meg:

- Atryum Invest Kft. (1086 Budapest, Margó Tivadar u. 220.)

- Dél-Konstrukt Kft. (6723 Szeged, Gyöngytyúk u. 26.)

- Fenstherm-West Kft. (1081 Budapest, Kun utca 4. fsz. 7.)

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő15 napon belül

A kivitelező kiválasztásához nyílt, egyfordulós közbeszerzési eljárást kell alkalmazni, 

melynek dokumentációja előkészítés alatt áll.

A következő beszámolóban is szerpelni fog.

13.

386/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Tonkóné dr. Deák Katalin

(Igazgatási Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Pitypang Sport Óvoda 2014/2015. nevelési 

évben végzett munkájáról szóló beszámolóját.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal Az óvodavezető 2015. november 10-én értesítésre került.

14.

387/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Farkas Ferenc

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a Fő utca 72. sz. alatti Tarkabarka Óvoda előtti gyalogos átkelőhely 

kialakítását.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a tervezési programba építse be Fő utca 72. sz. alatti 

Tarkabarka Óvoda előtti gyalogos átkelőhely kialakítását.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban szereplő döntésről a BVV. Kft-t értesítse.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

 3. pont: a döntést követő 15 napon belül A BVV Kft. 2015. november 9-én értesítésre került.

15.

388/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Farkas Ferenc

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a Fő utca 179 sz. alatti orvosi rendelő bejáratának akadálymentes 

kialakítását.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a tervezési programba építse be Fő utca 179. sz. alatti Orvosi 

Rendelő bejáratának akadálymentes kialakítását.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban szereplő döntésről a BVV. Kft-t értesítse.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

 3. pont: a döntést követő 15 napon belül A BVV Kft. 2015. november 9-én értesítésre került.

16.

389/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Farkas Ferenc

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a Fő utca 136. sz. előtti gyalogos átkelőhely kialakítását.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a tervezési programba építse be Fő utca 136. sz. előtti gyalogos 

átkelőhely kialakítását.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban szereplő döntésről a BVV. Kft-t értesítse.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

 3. pont: a döntést követő 15 napon belül A BVV Kft. 2015. november 9-én értesítésre került.

17.

390/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Farkas Ferenc

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a Széchenyi utcában a Prohászka Ottokár Gimnázium előtti 

gyalogos átkelőhely kialakítását.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a tervezési programba építse be a Széchenyi utcában a 

Prohászka Ottokár Gimnázium előtti gyalogos átkelőhely kialakítását.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban szereplő döntésről a BVV. Kft-t értesítse.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

 3. pont: a döntést követő 15 napon belül A BVV Kft. 2015. november 9-én értesítésre került.
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18.

392/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Orgoványi Gábor

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város területén található közterületi térfigyelő kamerák vásárlására bruttó 

320.000.-Ft-os keretösszeget határoz meg és a melléklet szerinti tartalommal árajánlatot kér be.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a melléklet szerinti árajánlat-bekérőt a következő cégeknek 

küldje meg:

- CamSystems Kft. (2235 Mende, Tanács utca 15.)

- WLA Interservice Kft. (1165. Budapest, Margit utca 114.)

- ActivCom Távközlési Kft. (1172 Budapest, Jásztelek utca 11.)

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel – az ügyvédi 

ellenjegyzést követően – a vállalkozási szerződést megkösse, melynek fedezete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi 

költségvetésről szóló 3/2015. (III. 4.) önkormányzati rendelete 2. számú melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sora.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül

                  3. pont: a döntést követő 30 napon belül

Az ajánlatkérők kiküldésre kerültek november 2-án.

Egy érvényes ajánlat érkezett be, a keretösszegnél magasabb ajánlati árral, ezért új 

ajánlatkérő kiküldésére kerül sor.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

19.

393/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Hrusztinszki Gábor

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ingyenes tulajdonjog átruházási szerződést köt Török Zsoltnéval (születési név: Tobak 

Edit, lakcím: 1051 Budapest, Október 6. u. 8., anyja neve: Szekeres Erzsébet, születési hely, idő: Dombóvár, 1950.09.17., személyi azonosító jel: 2 

500917 1977, adóazonosító jel: 8305 7444 26, személyi ig. szám: 796278 PA) a Budakeszi 7576/2 hrsz.-ú, 90 m2-es ingatlanra vonatkozóan, azzal, 

hogy az ezzel járó járulékos költségeket a tulajdonos vállalja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti ingyenes tulajdonjog átruházási 

szerződés és a változási vázrajz ügyvédi ellenjegyzést követő aláírására. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

   2. pont: a döntést követő 15 napon belül A szerződés 2015. október 26-án aláírásra került.

20.

394/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Karancsi Borbála

(Műszaki Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Budakeszi szennyvízcsatorna-hálózat bővítésével érintett, melléklet szerinti 

útszakaszokon a burkolatbontáshoz az alábbi feltételekkel:

- a burkolat-helyreállítása az útpálya teljes szélességében történjen.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal A döntésről az érintett HAAK Kft. 2015. október 30-án értesítésre került.

21.

395/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

dr. Makai Katalin

(Igazgatási Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 666.750.-Ft-ot biztosít szociális alapú tűzifa vásárlás céljára az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 3/2015. (III.04.) számú rendelet 2. melléklet kiadások 1.4. ellátottak pénzbeli juttatási sora terhére.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott összeget a melléklet szerinti pénzeszköz-átadási 

megállapodás keretében átadja a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnak, annak érdekében, hogy a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálaton 

keresztül valósítsa meg a tűzifa vásárlás és kiosztás lebonyolítását.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot, hogy a 2. pont szerinti megállapodás 

alapján gondoskodjon – honlapon megjelentett felhívás keretében -  a tűzifa megvásárlásáról és kiosztásáról a 2014. és 2015. évben a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján pénzbeli szociális ellátásban részesült jelentkező személyek részére.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az alpolgármestert a 2. pontban meghatározott pénzeszköz átadási 

megállapodás ügyvédi ellenjegyzést követő aláírására.

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-t, hogy a szociális tűzifa 

kiosztásában működjön közre. 

Felelős:    1.-4. pont: Bakács Edit Bernadett alpolgármester

                  5. pont: BVV Kft. ügyvezetője

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

       3. pont: 2015. október 31.

       4. pont: a döntést követő 15 napon belül

       5. pont: 2015. október 31. A szerződés 2015. október 22-én aláírásra került.

22.

396/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Orgoványi Gábor

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 31-i hatállyal közös megegyezéssel felbontja a Provital Fejlesztési 

Tanácsadó Szolgáltató Zrt-vel a közbeszerzési feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződést.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti megbízási szerződés közös 

megegyezéssel történő felbontásáról szóló megállapodást ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: döntést követő 15 napon belül A megállapodás 2015. november 17-én aláírásra került.
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23.

397/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Orgoványi Gábor

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata közbeszerzési feladatainak 2016. január 1-től történő 

ellátására a melléklet szerinti tartalommal árajánlatot kér be.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a melléklet szerinti árajánlat-bekérőt a következő cégeknek 

küldje meg:

- Exandas Kft. (1054 Budapest, Honvéd utca 16 I. em. 3.)

- KözbeszGuru Kft. (1145 Budapest, Amerikai út 71 A ép. fsz. 2.)

- Őszy Ügyvédi iroda (1118 Budapest, Iglói utca 11 II. em.)

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel – az ügyvédi 

ellenjegyzést követően – a megbízási szerződést megkösse, melynek fedezete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi 

költségvetésről szóló 3/2015. (III. 4.) önkormányzati rendelete 2. számú melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sora.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

      2. pont: a döntést követő 15 napon belül

      3. pont: a döntést követő 30 napon belül

A határozatban megjelölt cégeknek az árajánlat-bekérők 2015. október 30-án 

kiküldésre kerültek, 2015. november 20-án két ajánlat érkezett be.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

24.

398/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Hrustinszki Gábor

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a Hegyhát utcából nyíló új magánút létesítéséhez a melléklet 

szerinti kialakításban.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőket az 1. pont szerinti döntésről. 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül

A kérelmezők tájékoztatása 2015. október 27-én megtörtént.

25.

400/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Császár László

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri BVV Kft-t, hogy végezze el az épület károsodott falának kitámasztását, a további 

károsodás megelőzése érdekében.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Budakeszi I. számú Bölcsődében keletkezett épületkárok 

felülvizsgálatához szükséges talajmechanikai szakvélemény elkészítésére a melléklet szerinti tartalommal, valamint a károsodott fal alaptól történő 

újjáépítésére kérjen be három árajánlatot.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. pontban szereplő talajmechanikai szakvélemény elkészítésének költségeire bruttó 

150.000 Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete 1-6 

tartalék sora, 11. melléklet 5. fejezet céltartalékok intézményi fejlesztési céltartalék terhére.

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a beérkező ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot 

adóval, a szakvélemény elkészítése és károsodott fal alaptól történő újjáépítése vonatkozásában a szerződés ügyvédi ellenjegyzést követő 

aláírására.

 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2. pont szerint készítse elő az önkormányzat 

költségvetéséről szóló 3/2015. ( III. 04.) önkormányzati rendelet módosítását.

Felelős:     1. pont: Bozsik Ádám BVV. Kft.

                  2.-4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

                  5. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1.-2. és 5. pont: a döntést követő 15 napon belül

                  3.-4. pont: azonnal

A károsodott fal kitámasztása megtörtént.

Az újjáépítésre vonatkozó talajmechanikai szakvélemény elkészítésére nincs fedezet, 

a határozat nem hajtható végre.

26.

401/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Dénes György

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal támogatási szerződést köt Nagy Attilával (Budakeszi, Fő 

utca 138.) és 100.000.- Ft. összeggel támogatja a Fő utca 138. (Hrsz: 929) alatti épület homlokzat-felújítását, mellyel hozzájárul a Fő utca 

hagyománytisztelő megújulásához. A támogatás fedezete az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III.04.) önkormányzati rendelet 2. 

számú melléklet Kiadások 1.6. Tartalékok soron belül a 11. számú mellékletben részletezett 4. Általános tartalék sora.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti támogatási szerződést ügyvédi 

ellenjegyzést követően aláírja.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerint készítse elő az önkormányzat 

2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III.04.) önkormányzati rendeletének módosítását.

Felelős:     1. és 2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

                  3. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

       2. pont: a döntést követő 15 napon belül

       3. pont: negyedévet követő 30 napon belül A támogatási szerződés aláírása 2015. november 12-én megtörtént.

27.

402/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Tonkóné dr. Deák Katalin

(Igazgatási Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Rákóczi Szövetséget.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről értesítse a Rákóczi Szövetség 

elnökét.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 nap A Rákóczi Szövetség a döntésről 2015. november 4-én tájékoztatásra került.
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28.

403/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Hrustinszki Gábor

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készítessen értékbecslést a Budakeszi, 93 hrsz.-ú, 

természetben a 2092 Budakeszi, Széchenyi u. 193. szám alatti ingatlan 30/120 részére vonatkozóan.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére Hényel Gyulával 

(szül.: Hényel Gyula, szül. hely, idő: Pásztó, 1952. 09. 25., anyja neve: Gyetvai Rozália, lakcím: 1117 Budakeszi, Siroki u. 4 3. em. 1.) fenti ingatlanra 

vonatkozóan, amennyiben az adásvételi szerződés tervezetben feltüntetett bruttó 5.000.000.- Ft-os vételár az értékbecslésben szereplő összeget 

nem haladja meg. A vételár fedezete Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III. 4.) 

önkormányzati rendelete 2. számú melléklet (Kiadások) 2.1. Beruházások sora.

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Bánhidi László Településfejlesztési Tanácsnokot és Tömösi Attila képviselőt, hogy 

az 1. pont szerinti ingatlan vonatkozásában végezzenek helyszíni bejárást, majd az értékbecslés beérkezésével egy időben írásos tájékoztatót 

nyújtsanak be a Polgármester részére.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 2. pont szerinti adásvételi szerződés aláírására az 

ügyvédi ellenjegyzést követően.

Felelős:     1.-2. és 4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

 3. pont: Tömösi Attila képviselő, Bánhidi László településfejlesztési tanácsnok

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

 3. pont: a döntést követő 10 napon belül

       4. pont: a döntést követő 15 napon belül

A tárgyi ingatlan becsült értéke az 5.000.000,- ft-ot meghaladja, így a 

szerződéskötésre nem kerül sor. A határozat visszavonása indokolt.

29.

404/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Péter-Szabó Kinga

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a polgármester, valamint a főállású alpolgármester 

beszámolóját a két ülés közötti legfontosabb tárgyalásokról és eseményekről.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal További intézkedést nem igényel.

30.

405/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Orgoványi Gábor

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem módosítja a Budakeszi, Fő u. 100. (1392. hrsz.) szám alatti ingatlanrész 

tulajdonjogának átruházásáról szóló 306/2015. (VII. 28.) Kt. határozatát és az ez alapján Hajdú Éva Erzsébettel 2015. július 28-án aláírt 

megállapodást.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal Hajdú Éva Erzsébet tájékoztatása 2015. október 29-én levél útján megtörtént.

31.

406/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Orgoványi Gábor

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete adásvételi szerződést köt Jakab Sándornéval (születési név: Szatmári Katalin, lakcím: 

2092 Budakeszi, Kossuth Lajos u. 4., anyja neve: Péter Ilona, adóazonosító jel: 8352111914) a Budakeszi belterület 1384 helyrajzi számú, 

természetben Kossuth Lajos utca 4. szám alatti ingatlan ¼-ed tulajdoni hányadának vonatkozásában maximum 11.500.000.-Ft, azaz tizenegymillió-

ötszázezer forint vételáron.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti tartalommal adásvételi szerződést 

írjon alá ügyvédi ellenjegyzést követően.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerint készítse elő az önkormányzat 

2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 04.) önkormányzati rendeletének módosítását.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban foglaltak szerint módosítja a Budakeszi, Kossuth Lajos utca 4. (1384 hrsz.) 

szám alatti ingatlanrészek tulajdonjogának átruházásról szóló 323/2015. (VIII. 19.) Kt. határozatát és az annak mellékletét képező adásvételi 

előszerződést.

Felelős:     1., 2. és 4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

                  3. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

       2. pont: az aláírástól számított 30 napon belül

                  3. pont: a negyedévet követő 30 napon belül

       4. pont: 15 napon belül

Jakab Sándornéval a végleges adásvételi szerződés 2015. október 29-én aláírásra 

került.
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32.

407/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Orgoványi Gábor

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. (székhely: 2092 

Budakeszi, Fő u. 179; Cg: 13-09-130253; adószám: 14843007-2-13; képviseli: Bozsik Ádám Patrik ügyvezető), új telephelye 2015. november 15. 

napjától határozatlan időre a 2092 Budakeszi belterület 2747 helyrajzi számú ingatlan, egyidejűleg a társaság 2092 Budakeszi, Erdő u. 70. szám alatti 

telephelye megszüntetésre kerül.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az ingatlan tulajdonosa úgy dönt, hogy tárgyi ingatlant a Budakeszi Városfejlesztési 

és Városüzemeltetési Kft. ingyenes használatába adja és hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan telephelyként a cégnyilvántartásba bejegyzésre 

kerüljön.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. módosított Alapító Okiratát a 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapító Okiratot a vonatkozó cégiratokat és az ingyenes 

használatba adási szerződést a melléklet szerinti tartalommal ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

                  3. pont: döntést követő 30 napon belül

Az ingyenes használatba adási szerződés aláírása 2015. november 12-én 

megtörtént.

33.

408/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Orgoványi Gábor

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy a 

Budakeszi belterület 2747 helyrajzi számú ingatlan telephelyként való használatra alkalmassá tétele érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 

meg és terveztetésre, kivitelezésre kérjen be három árajánlatot.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy a 

Budakeszi belterület 959 helyrajzi számú, természetben Budakeszi, Erdő utca 70. szám alatt található ingatlannak a későbbi értékesítéshez 

szükséges területrendezését, kiürítését kezdje meg és 2016. január 31-ig maradéktalanul végezze el, az átköltözést bonyolítsa le.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-2. pont szerint tervek elkészíttetésére és a munkálatok költségeire maximálisan 

bruttó 5.000.000.- Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.04.) önkormányzati rendelet 2. számú 

melléklet Kiadások 2.1 Beruházások soron.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: döntést követő 15 napon belül

                  2. pont: 2016. január 31.

                  3. pont: 2015. november 1. A BVV Kft. Ügyvezetőjének értesítése megtörtént.

34.

409/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Orgoványi Gábor

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVV. Kft. telephelyének módosításáról szóló 180/2015. (V. 14.) Kt. határozatának 1. 

pontját az alábbiak szerint módosítja:

A Határozat 1. pontjának helyébe az alábbiak lépnek:

„1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben a BVV Kft. telephelyének az Önkormányzat tulajdonában lévő, Budakeszi 

2747 hrsz.-ú ingatlant jelöli meg 2015.11.15. napjától.”

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal A módosítás átvezetése megtörtént.

35.

410/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Pataki Melinda

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a főépítészi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja, miszerint a főépítészi 

feladatokat 2016. január 1. napjától a Polgármesteri Hivatalnál főállású, köztisztviselői kinevezéssel történő foglalkoztatás keretében Borsodiné 

Gláser Krisztina látja el.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal További intézkedést nem igényel.

36.

411/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Pataki Melinda

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Polgármesteri Hivatal létszámát 2016. január 1. napjától 63 főben állapítja 

meg.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott létszámemeléshez szükséges fedezetet a Polgármesteri 

Hivatal részére a 2016. évi költségvetés tervezésekor biztosítja.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Budakeszi Polgármesteri Hivatal szervezeti- és működési 

szabályzatát az 1. pontnak megfelelően módosítsa.

 Felelős:     1.-2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

       3. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

       3. pont: 2015. IV. negyedévet követő 15 napon belül Állománytáblában átvezetésre került

37.

412/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Cserép Zsolt

(Pénzügyi Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Művelődési Központ projekt gazdasági 

koncepciójának elkészítése tárgyú ajánlattételi felhívást.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a gazdasági koncepció kidolgozására ajánlatot kérjen be az 

alábbi cégektől:

- TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. (székhelye: 9011 Győr, Ezerjó út 10.)

- TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76.)

- TOMLIN Kft. (székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út. 28.)

- Integrated Engineering Solutions Kft. (székhelye. 6792 Zsombó, Gárdonyi Géza utca 36.)

- DPI design Kft. (székhelye: 1126 Budapest, Németvölgyi út 25. mfszt 2.)

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 5 napon belül

Az ajánlatkérők kiküldésre kerültek. A megadott határidőig csak egy ajánlat érkezett 

be. A pályázat érvénytelenítéséről és új pályázat kiírásáról szóló előterjesztés a Kt. 

Novemberi ülésének napirendjén szerepel.
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38.

413/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

dr. Makai Katalin

(Igazgatási Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszin élő, szociálisan rászoruló nyugdíjasokat, szociális Erzsébet 

utalvány formájában, 3.000,- Ft/fő összegben, összesen 1.700.000,- Ft-tal, melyből 50.000.- Ft a lebonyolítás költségeit szolgálja, valamint a 

Budakeszin élő szociálisan rászoruló családokat szociális Erzsébet utalvány formájában, 2.000.- Ft/család összegben, összesen 300.000,- Ft 

összegben. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1.650.000.- Ft összegben 550 db Szociális Erzsébet utalványt, valamint 300.000,- forint 

összegben 149 db Erzsébet utalványt ad át támogatásként a Budakeszi Református Egyházközség 2092 Budakeszi, Fő u. 159. részére 

megállapodás keretében azzal, hogy a Budakeszi hátrányos helyzetű idősek és családok támogatására fordítsa.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban megjelölt támogatás fedezetéhez szükséges 2.000.000,- 

forintot az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.04.) számú rendelet 2. melléklet kiadások 1.4. ellátottak pénzbeli juttatási sora 

terhére biztosítja. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a melléklet szerinti támogatási szerződést ügyvédi 

ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:     1.-2. és 4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

                  3. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1.-3. pont: azonnal

                  4. pont: a döntést követő 15 napon belül A szerződés 2015. november 5-én aláírásra került.

39.

414/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Dénes György

(Műszaki Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Budakeszi Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és Településszerkezeti Terve 

(TSZT) átfogó módosítása véleményezett tervanyagát a melléklet szerinti tartalommal, az alábbi módosításokkal:

- a Gerinc utca 7461 és 7463 hrsz-t érintő utca szabályozása a jelenleg hatályos HÉSZ szerint történjen

- a módosítást követően az Mv2 mezőgazdasági övezetben ne legyen lehetőség szolgáltatás, kereskedelem és turizmus építményeinek 

megépítésére

- a mezőgazdasági övezetekben lakás építése a jelenleg hatályos HÉSZ szerint legyen lehetséges

- a 13.§ két (10)-es bekezdést tartalmaz, melyet javítani szükséges az alábbiak szerint:

"(10) Az Lke1 és az Lke2 építési övezetben új épületeket közvetlenül az oldalhatárra el lehet helyezni", helyett a "(11) Az Lke1 és az Lke2 építési 

övezetben új épületeket közvetlenül az oldalhatárra el lehet helyezni" szöveg szerepeljen

- a rendelet mellékletében a 3.1. pontnál (25. oldal) a „Korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület” után a 'v' helyett 'Mv' megnevezés szerepeljen.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal Az átvezetés megtörtént.

40.

377/2015.

(10.1.) 2015.10.01

Pataki Melinda

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Dénes György főépítész egyoldalú jognyilatkozatát, megbízási 

szerződésének 2015. december 31-i felmondással történő megszűnését.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal További intézkedést nem igényel.

41.

376/2015.

(10.1.) 2015.10.01

Császár László

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Nagy Sándor József Gimnázium energetikai korszerűsítésével összefüggően 

a kiegészítő beruházások elvégzését.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít a Nagy Sándor József 

Gimnázium energetikai korszerűsítésével összefüggő kiegészítő beruházások vonatkozásában.

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az ajánlati felhívást az alábbi három cégnek küldje meg.

 

-        MikronTech Kft (2040 Budaörs Gyár u. 2.)

-        Innouniversal Kft (1108 Budapest, Maglódi út 129/a.)

-        SAB-ÉP Bau Kft. (1102 Budapest Ónodi u. 7.) A legjobb árajánlatot a MikronTech Kft. Adta.

A szerződés 2015. november 10-én aláírásra került.
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42.

375/2015.

(10.1.) 2015.10.01

Péter-Szabó Kinga

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási szerződést köt a Budakörnyéki Székelykör Egyesülettel (székhely: 2092 

Budakeszi, Fő u. 108.; képviseletében: Bege Attila elnök; adószám: 19184908-1-13) mobil székely kapu elkészítési költségeinek támogatására 

100.000.- Ft összegben, melynek fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelete 2. számú 

mellékletének általános tartalék sora terhére biztosítja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés ügyvédi ellenjegyzést követő 

aláírására.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a Budakörnyéki 

Székelykör Egyesület elnökét.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerint készítse elő az önkormányzat 

2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosítását.

 Felelős:     1.-3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

       4. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

                 2.-3. pont: a döntést követő 5 napon belül

                 4. pont: negyedévet követő 30 nap

A szerződés aláírására október 7-én került sor.

43.

374/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Hrustinszki Gábor

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készítessen értékbecslést a Budakeszi, 909 hrsz.-ú, 

természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 164. szám alatti ingatlan 28/60 részének megvásárlása tárgyában.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére dr. Badacsonyiné 

Solt Éva Vilmával (szül.: Solt Éva Vilma, szül. hely, idő: Budapest, 1979. 11. 04., anyja neve: Simon Éva, lakcím: 2092 Budakeszi, Fő u. 164.) a fenti 

ingatlanra vonatkozóan, amennyiben a vételi ajánlatban feltüntetett bruttó 11.000.000.- Ft-os vételár az értékbecslésben szereplő összeget nem 

haladja meg.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti adásvételi szerződés aláírására az 

ügyvédi ellenjegyzést követően.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

       3. pont: a döntést követő 10 napon belül

Az adásvételi szerződés 2015. október 5-én aláírásra került.

44.

373/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Gyimesi Péter

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló beszámolót.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal További intézkedést nem igényel.

45.

372/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Pataki Melinda

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 2015. évi cafetéria juttatásának éves, 

közterheket is tartalmazó bruttó összegét 200.000.-Ft/év összegben, a cafetéria keret felhasználására vonatkozó eljárásrendet a Budakeszi 

Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzatában rögzítettek szerint határozza meg.

Felelős:    dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: azonnal További intézkedést nem igényel.

46.

371/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Császár László

(Műszaki Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Széchenyi István Általános Iskola „B” épületének megépítését, a Budakeszi 

Árpád Fejedelem téren, valamint a terület közművesítése, tereprendezése, tűzi-víz tárolója és a parkolók kialakításának költségeit önerőből vállalja.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

A beruházással kapcsolatos elkészítő egyeztetések megkezdődtek, a forrásallokáció 

zajlik. A konkrét döntési pontok meghatározásakor a Képviselő-testület ülésére 

előterjesztés készül.

47.

370/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Hrustinszki Gábor

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy dr. Disztós Dóra ügyvéd bevonásával további 

tárgyalásokat folytasson a Budakeszi 072/34 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaival az ügy megoldása érdekében.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa az érintett telektulajdonosokat az 1. pont 

szerinti döntésről.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 30 napon belül

Az érintettek 2015. október 9-én tárgyalásokat folytattak, a helyzet rendezéséről szóló 

előterjesztés a Kt. 2015. november 26-i ülésének napirendjén szerepel.
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48.

369/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Császár László

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Farkashegyi Repülőtér területén 15 db repülőgép tárolására alkalmas hangár 

építését és felkéri a polgármestert, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján kérjen be legalább három indikatív árajánlatot a tervezésre és a 

kivitelezésre vonatkozóan.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg, hogy a BVV Kft. miként tudja a hangár 

üzemeltetését elvégezni.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vázlattervet és a beérkezett ajánlatokat terjessze be a 

soron következő Képviselő-testületi ülésre.

Felelős:     1.-3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

 2. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

 2.-3. pont: a soron következő Képviselő-testületi ülés

Az árajánlatok bekéréséhez és az üzemeltetéshez szükséges feltételek tisztázása 

érdekében tárgyalások folynak, a végrehajtás ezt követően folytatható.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

49.

368/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Péter-Szabó Kinga

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a polgármester, valamint a főállású alpolgármester 

beszámolóját a két ülés közötti legfontosabb tárgyalásokról és eseményekről.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal További intézkedést nem igényel.

50.

367/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Bogár-Szabóné Szita Edit

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Patak utca, Domb utca közvilágítás építése tárgyában hozott, melléklet 

szerinti bírálóbizottsági értékelést, valamint a nyertes ajánlattevőre vonatkozó javaslatot.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a melléklet szerinti tartalommal a Patak utca, Domb utca 

közvilágítás építése tárgyában a Best-Vill 2000 Kft-vel (adószám: 11936323-2-43, bankszámlaszám: 10100833-40447500-00000000), melynek 

fedezetéül Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III.04.) önkormányzati rendelete 2. 

számú melléklet Költségek 2.1. Beruházások sora; Költségek 1.6. Tartalékok soron belül a 11. számú mellékletben részletezett 5. Fejlesztési 

céltartalék azon belül pedig a közvilágítás fejlesztése; valamint a Nagyszénászugi településfejlesztési alap sorának terhére összesen bruttó 

17.651.867 Ft keretösszeget biztosít.

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti szerződés ügyvédi ellenjegyzést követő 

aláírására.

 

 Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

                  3. pont: a döntést követő 15 napon belül A szerződés 2015. október 2-án aláírásra került.

51.

366/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Orgoványi Gábor

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a Budakeszi Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és 

Településszerkezeti Terve (TSZT) átfogó módosításához kapcsolódó településrendezési szerződések megkötéséről szóló 312/2015. (VII. 28.) Kt. 

határozata 2. pontját:

 

„2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete településrendezési szerződést köt az 1. pont szerinti mintaszerződésnek megfelelően az 

alábbiakkal:

 

„a) az MCM-96 Kft-vel (székhely: 2092 Budakeszi, Fő utca 194., adószám: 12173093-2-13) – a Budakeszi 063/462 és 063/463 hrsz. területekre 

vonatkozóan – 2.000.000,- Ft + ÁFA értékben és Tagai Róberttel – a Budakeszi 063/465 és 063/466 hrsz. területekre vonatkozóan - 2.000.000,- Ft 

értékben;”

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal A településrendezési szerződés 2015. október 21-én aláírásra került.
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52.

365/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Orgoványi Gábor

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a, 

valamint a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.03.) számú 

önkormányzati rendelet 49. § értelmében 2015. november 23-án, hétfőn 18 órakor közmeghallgatást tart az Erkel Ferenc Művelődési Központban.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közmeghallgatás közzétételéről a helyben 

szokásos módon, Budakeszi Város Önkormányzatának honlapján, valamint a Budakeszi Hírmondóban.

 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül

A közmeghallgatás időpontjáról az Erkel Ferenc Művelődési Központ értesítése 2015. 

október 2-án megtörtént. A 2015. november 3-án újság részére megjelentetésre 

megküldött határozatok között is szerepel.

53.

364/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Gyimesi Péter

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Budakeszi Kossuth utca áteresz kiviteli terveinek megrendeléséről szóló 

118/2015. (III. 26.) Kt. határozatát.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a fogorvosi rendelőben való klíma beszerelés engedélyezéséről szóló 

320/2014. (VI. 5.) Kt. határozatát.

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Makkosmária területén a csatornahálózat kiépítésével érintett utcák 

úthelyreállításáról szóló 207/2015. (V. 28.) Kt. határozatát.

 

Felelős:    dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: azonnal

A határozatok visszavonásának nyilvántartáson való átvezetése megtörént.

Az illetékes osztályvezető és ügyintézők értesítése megtörtént.

54.

363/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Farkas Ferenc

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zichy Péter utcai járda forgalomtechnikai kivitelezésére a melléklet szerinti tartalommal 

árajánlatot kér be.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a melléklet szerinti árajánlat-bekérőt a következő cégeknek 

küldje meg:

- BVV Kft. 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

- Út-Őr Kft. 1276 Budapest, Pf.: 6. (1022 Budapest, Tulipán u. 29.)

- Magyar Plastiroute Forgalomtechnikai Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Lakihegy, Gát u. 4-10.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel – az ügyvédi 

ellenjegyzést követően – a vállalkozási szerződést megkösse, melynek fedezete 1.000.000.- Ft erejéig a 3/2015. (III. 04.) költségvetési rendelet 2. 

számú melléklet Költségek 1.6. Tartalékok soron belül a 11. számú mellékletben részletezett 5. Fejlesztési tartalék azon belül pedig az Általános 

fejlesztési tartalék sora.

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

      2. pont: a döntést követő 15 napon belül

      3. pont: a döntést követő 30 napon belül

Az ajánlatok beérkeztek, a legkedvezőbb ajánlatot a BVV Kft. Adta. A terveztetés, 

engedélyeztetés feladatait a BVV Kft. Végzi, a szerződéskötés csak ezt követően 

jöhet létre.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

55.

361/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Tonkóné dr. Deák Katalin

(Igazgatási Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi Város Ifjúsági Tanácsának (a továbbiakban: Ifjúsági Tanács) 

megalakulását azonban, az Ifjúsági Tanács első, alakuló ülésén fogadja el a Szervezeti és Működési Szabályzatukat, ahol tagjai közül válasszák meg 

az elnököt, az alelnököt, valamint a titkárt.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Az Ifjúsági Tanács alakuló ülését 2015. november 5-én megtartotta, a 

tisztségviselőket megválasztotta, az SzMSz-t elfogadta. Következő ülését 2015. 

december 1-én tartja.
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56.

360/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Tonkóné dr. Deák Katalin

(Igazgatási Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Dr. Tőkés Péter fogorvos egyéni vállalkozóval 2015. március 27. napján 

között helyiség használatba adási szerződésének módosítását.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft.-t, hogy Dr. Tőkés Péter fogorvos egyéni vállalkozó, a Budakeszi, Fő 

utca 179. szám alatt található rendelőjének állagmegóvási munkálatait végezze el.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. és 2. pont szerinti döntésről értesítse Dr. Tőkés Péter 

fogorvos egyéni vállalkozót és a BVV Kft.-t.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

 2. pont: a döntést követő 30 napon belül

 3. pont: a döntést követő 5 napon belül

2015. október 08. napján kelt levelünkben tájékoztattuk a fenti határozatról Dr. Tőkés 

Péter fogorvost. A levél mellékleteként megküldtük a határozat másolati példányát.

2015. október 09. napján kelt, Bozsik Ádámnak címzett e-mailben felkértük a BVV. 

Kft., hogy a fogorvosi rendelő állagmegóvási munkálatait határidőre elvégezni 

szíveskedjenek.

57.

359/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Hrustinszki Gábor

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete adásvételi szerződést köt Matli Judit Jozefával (anyja neve: Bugár Anna, szül. hely, idő: 

Budapest, 1951. 02. 25., lakcím: 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 29. fsz. 2. a.) a Budakeszi 7516 hrsz.-ú ingatlan mellékletben megjelölt részére 

vonatkozóan bruttó 2.000.000.- Ft vételáron, azzal, hogy a telekalakítás ügyintézése a kérelmező feladata, melynek költségeit is ő viseli.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt az 1. pont szerinti döntésről.

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a változási vázrajz 

elkészültét és az ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 30 napon belül

                  3. pont: a változási vázrajz elkészültét követő 15 napon belül

Az ügyfél tájékoztatása megtörtént, azonban a határozatban jelzett változási vázrajzot 

még nem bocsátotta a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére. A szerződés aláírása 

csak ezt követően történhet meg.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

58.

358/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Hrustinszki Gábor

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni a 2092 Budakeszi, Fő u. 100. szám alatti ingatlan mellékletben 

megjelölt 60 m2-es részét.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt az 1. pont szerinti döntésről.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 30 napon belül Ügyfél 2015. október 9-én tájékoztatásra került.

59.

357/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Hrustinszki Gábor

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete használati megállapodást köt a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel a Budakeszi 

0165/18 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan a melléklet szerinti tartalommal.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester az 1. pont szerinti használati megállapodás aláírására az 

ügyvédi ellenjegyzést követően.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 30 napon belül A szerződés aláírása 2015. október 30-án megtörtént.
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60.

356/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Cserép Zsolt

(Pénzügyi Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a 

települési önkormányzat rendkívüli költségvetési támogatása pályázaton való részvételről szóló 316/2015. (VIII. 19.)  Kt. határozatának 1. pontját.

A Határozat az alábbiak szerint módosul:

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által meghirdetett, a települési önkormányzatok 

rendkívüli költségvetési támogatása pályázat vonatkozásában az alábbiak szerint:

- tárgy: Budakeszi Város Önkormányzatának rendkívüli költségvetési támogatása

- vissza nem térítendő támogatás megpályázott összege: bruttó 20.307.300,- Ft

- önerő: nincs.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

A határozat módosítása átvezetésre került.

A pályázat határidőben, 2015. szeptember 30-án beadásra került.

A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll.

61.

355/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Farkas Ferenc

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja az ÉP-TOTÁL Kft.-vel 2015. május 21-én, „Budakeszi Temető utcában két 

darab páros buszmegálló és a hozzá tartozó közlekedési kapcsolat (járda, gyalogátkelőhely) megtervezéséhez szükséges engedélyes és kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése, és a tervdokumentáció alapján az engedélyezésben való részvétel” tárgyban megkötött tervezői szerződést a 

melléklet szerinti tartalommal.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a melléklet szerinti tervezési szerződés 1. számú 

módosítását – ügyvédi ellenjegyzést követően – aláírja, melynek fedezete bruttó 887.095.- Ft összeg erejéig az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 04.) önkormányzati rendeletének Dologi kiadások sora, a fennmaradó bruttó 471.805.-Ft fedezete az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 04.) költségvetési rendelet 2. számú melléklet, Költségek, 1.6. Tartalékok soron belül a 

11. számú mellékletben részletezett 4. Általános tartalék sora.

 

3. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2. pont szerint készítse elő az önkormányzat 2015 évi 

költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosítását.

 

Felelős:      1. és 2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

                   3. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő:  1. pont: azonnal

                   2. pont: a döntést követő 15 napon belül

                   3. pont: a negyedévet követő 30 napon belül A tervezés szerződés 1. számú módosítása 2015. október 9-én aláírásra került.

62.

354/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Cserép Zsolt

(Pénzügyi Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a Széchenyi István Általános Iskola szervezésében létrejövő SZIA 

Bál megrendezését, melynek bevételi összegéből a főépületben található egyik mosdó helyiség kerül felújításra.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskolában megrendezésre kerülő Bál bevételi összegével 

megegyező értékben támogatja a főépületben található egy mosdó helyiség felújítását.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

A Bál bevétele 620.000 ft volt, melyből a határozatban megjelölt célra az iskola 

310.000 ft-ot kíván fordítani. A támogatásról és kivitelezésről szóló előterjesztés a Kt. 

Novemberi ülésének napirendjén szerepel.

63.

353/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Merényi Tamás

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Széchenyi István Általános Iskola udvarán lévő Bumeráng Kalandpark 

építését.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen be legalább három árajánlatot a Bumeráng 

Kalandpark Átépítésére vonatkozóan, melynek fedezetére bruttó 750.000,- Ft összeget biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

3/2015. (III. 04.) rendelet 2. számú melléklet Költségek 1.6. Tartalékok soron belül a 11. számú mellékletben részletezett 5. Fejlesztési tartalék, 

Intézményi fejlesztési tartalék sora terhére.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti keretösszegig a legalacsonyabb 

ajánlatot adó céggel - ügyvédi ellenjegyzést követően - a szerződést aláírja.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: döntést követő 15 napon belül

                  3. pont: az ajánlatok beérkezését követő 15 napon belül

Az ajánlatkérők postázásra kerültek, a kivitelezők az ajánlattételhez helyszíni szemlét 

kértek, mely után véglegesítik ajánlatukat. A kivitelező kiválasztása és a 

szerződéskötés ezt követően történhet csak meg.
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64.

352/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Farkas Ferenc

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági járdaépítési pályázatok támogatására létrehozott keretből megmaradó 

összeget, valamint további bruttó 1.000.000.- Ft keretösszeget biztosít, a Budakeszi Fő utcai járda felújítására, az önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet Költségek 1.6. Tartalékok soron belül a 11. számú mellékletben 

részletezett 4. Általános tartalékkeret terhére.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerint készítse elő az önkormányzat 

2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosítását.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül Az illetékes pénzügyi osztály tájékoztatásra került.

65.

351/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Farkas Ferenc

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a BVV Kft-vel (székhely: 2092 Budakeszi, Fő utca 179., 

képviseli: Bozsik Ádám Patrik ügyvezető) a 2015. évi járdapályázat keretében elvégzendő kivitelezési munkákra a melléklet szerinti tartalommal, 

bruttó 865.904.- Ft, azaz nyolcszázhatvanötezer-kilencszáznégy forint összegben melynek fedezete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

szóló 3/2015. (III. 04.) rendelet 11. melléklet kiadások, 5. fejlesztési célok, lakossági járdaépítés alap sora.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti vállalkozási szerződést – ügyvédi 

ellenjegyzést követően – aláírja.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül A vállalkozási szerződés aláírása 2015. október 15-én megtörtént.

66.

350/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Farkas Ferenc

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a melléklet szerinti táblázatban felsorolt kérelmezőket a lakosság részvételével 

megvalósuló járdaépítési kérelmek tekintetében.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő kérelmezőkkel külön-külön, a 

járdaépítő közösség létrehozására vonatkozó megállapodást a melléklet szerinti tartalommal – ügyvédi ellenjegyzést követően – aláírja. A támogatás 

összege bruttó 865.904.- Ft, azaz nyolcszázhatvanötezer-kilencszáznégy forint, melynek fedezete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

3/2015. (III. 04.) rendelet 11. melléklet kiadások, 5. fejlesztési célok, lakossági járdaépítés alap sora.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontban foglalt döntésről értesítse a nyertes 

pályázókat.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. és 3. pont: a döntést követő 15 napon belül

A pályázókkal - egy kivételével: külföldön tartózkodik - a támogatási szerződések 

aláírása megtörtént.

67.

349/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Péter-Szabó Kinga

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 6/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete alapján a Pest Megye Díszpolgára címre a 2015. évben Pék Lajost 

javasolja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 6/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete alapján a Pest Megyéért Emlékéremre a 2015. évben Somlóvári 

Józsefnét javasolja.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 6/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete alapján az Év Polgárőre díjra a 2015. évben nem tesz javaslatot.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 6/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete alapján az Év Tűzoltója díjra a 2015. évben nem tesz javaslatot.

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 6/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete alapján a Nemzetiségekért díjra a 2015. évben nem tesz javaslatot.

6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 6/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete alapján a Testnevelési és Sportdíjra a 2015. évben Kutasi Pált javasolja.

7. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 6/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete alapján az Év Gazdálkodója díjra a 2015. évben nem tesz javaslatot.

8. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 6/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete alapján az Év Iparosa díjra a 2015. évben nem tesz javaslatot.

A díjazottak kiértesítése szeptember 29-én, az adatlapok megküldése szintén 

szeptember 29-én megtörtént.
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68.

348/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Orgoványi Gábor

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Disztós Dóra ügyvéd írásbeli beszámolóját a folyamatban lévő peres és nem 

peres ügyekről a melléklet szerinti tartalommal.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal A határozat végrehajtása további külön intézkedést nem igényel.

69.

347/A/201

5.(9.24.) 2015.09.24

Orgoványi Gábor

(Titkársági Csoport)

bekéréséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház projekt tárgyában lakossági fórumot tart 2015. október 21-én 18 órakor 

az Erkel Ferenc Művelődési Házban.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kommunikációs tanácsadásra, valamint a Művelődési Központ projekt előkészítésében, a 

lakossági fórumon való részvételre az alábbi 4 cégtől kér be árajánlatot:

- LRMI Local & Regional Monitoring Institute Kft. (1021 Budapest, Labanc út 53/C.)

- 333 Media Kft. (1118 Budapest, Társ utca 4.)

- Dextramedia Gyártó, Kiadó és Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 18.)

- Médiarés Bt. (1172 Budapest, XVI. utca 11.)

A nyertes pályázó feladatai fentieken túl a lakossági fórumon való részvétel, a projekt önkormányzati kommunikációjának elemzése, részletes 

kommunikációs stratégiai terv készítése. A benyújtandó ajánlatban a pályázónak be kell mutatnia kommunikációs tanácsadói módszereit és a 

rendelkezésére álló eszközöket.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlat benyújtójával a megbízási 

szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

      2. pont: a döntést követő 15 napon belül

       3. pont: az árajánlat elbírálásától számított 15 napon belül

Az árajánlatok bekérése 2015. október 12-én megtörtént.

Összességében véve a Médiarés Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. adta a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Képviselő-testület 2015. november 26-i ülésén ismételten 

tárgyalja a kérdést, keretösszeg meghatározása céljából.

70.

347/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Orgoványi Gábor

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Real Management Kft. (képviseli: Csillagh András ügyvezető; székhely: 1138 

Budapest, Népfürdő u. 22.; adószám: 11942098-2-41) teljesítését a művelődési központ és környéke fejlesztéséről szóló komplex 

hatástanulmányban megjelölt ingatlanok tulajdonosaival és a hitelintézetekkel való tárgyalások, szerződéskötések lefolytatása tárgyában a 2015. 

július 21-én kelt megbízási szerződés szerint 600.000,- Ft + Áfa fix alapdíj vonatkozásában és felhatalmazza a polgármestert a teljesítés-igazolás 

aláírására.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről a Kft. ügyvezetőjét értesítse.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: döntést követő 15 napon belül A határozatról Ügyfél értesítése 2015. szeptember 25-én megtörtént.

71.

346/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Orgoványi Gábor

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Művelődési Központ projekt megvalósításával kapcsolatos tájékoztatót azzal, 

hogy a további tárgyalásokon és lakossági fórumon történő egyeztetés folyamán kerül meghatározásra a projekt során megvalósítandó funkciók, az 

alábbi alapadatok szerint:

- a terület beépíthetősége maximum 65%

- a Művelődési Központ + Könyvtár 1200 m2 alapterület 

- az Egészségügyi ellátó 300 m2 alapterület

- az üzlethelyiségek 2300 m2 alapterület

- a lakások 1800 m2 alapterület és megközelítőleg 30 db. 

- a parkolóhelyek száma 180 db.

„A fenti adatok nettó nagyságban kerültek előzetes meghatározásra.”

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a további tárgyalások folytatására.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

A 2015. november 23-i közmeghallgatáson további egyeztetések és tájékoztatás 

történik a lakossággal, a jelenlegi tervezési munkálatok a határozatban foglaltak 

szerint zajlanak.
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72.

345/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Orgoványi Gábor

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Budakeszi, Fő utca 98. (1393 hrsz.) szám alatti ingatlanban történő 

lakáshasználat megszüntetéséről szóló 325/2015. (VIII. 19.) Kt. határozatát az alábbiak szerint:

 

A Határozat kiegészül az alábbi 1.-3. pontokkal:

 

„1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodást köt dr. Szemes Lászlónéval (lakcím: 2092 Budakeszi, Fő utca 98.) a 

Budakeszi, Fő utca 98. (1393 hrsz.) szám alatti ingatlanban használt lakás elhagyása vonatkozásában az alábbiak szerint:

- az Önkormányzat 3.000.000.-Ft pénzbeli térítés megfizetését vállalja,

- a pénzbeli térítés megfizetésének feltétele, hogy az ingatlant a lakáshasználó 2016. február 29-ig ingóságaitól kiürítve az Önkormányzat 

rendelkezésére bocsátja,

- közjegyző előtt kiköltözési nyilatkozatot ír alá a lakáshasználó,

- a pénzbeli térítés megfizetésének ütemezése: 2.000.000.-Ft a megállapodás aláírását követő 8 napon belül, 1.000.000.-Ft a lakás kiürítését követő 

8 napon belül. A térítés fedezete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 

Költségek 1.6. Tartalékok soron belül a 11. számú mellékletben részletezett 4. Általános tartalék sor.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti tartalommal a megállapodást 

ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerint készítse elő az önkormányzat 

2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosítását.”

A Határozat korábbi pontja az alábbiak szerint módosul és 4. sorszámot kap:

 

„4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt megállapodás meghiúsulása esetén felkéri dr. Disztós Dóra A megállapodás aláírása 2015. október 12-én megtörtént.

73.

344/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Gyimesi Péter

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t három darab növényoszlop beszerzésére és a Budakeszi Szarvas 

téren, a 2016. évi telepítési időszakban történő kihelyezésére.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti munkálatok költségeire bruttó 250.000 forint keretösszeget biztosít, a 

BVV Kft. 2016. évi támogatási szerződése terhére.

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2. pont szerint keretösszeget az önkormányzat 

2016. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítésekor a kiadások körébe tervezze be.

 

Felelős:     1. pont: Bozsik Ádám, BVV Kft. ügyvezetője

                  2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

                  3. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: 2016. évi kiültetési időszak vége

                  2. pont: azonnal

                  3. pont: az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

A BVV Kft. értesítése megtörtént. (Ügyirat száma: H/4447-2/2015)

Az illetékes pénzügyi osztályvezető értesítése megtörtént.

74.

343/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Gyimesi Péter

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t Budakeszi Szarvas téren, a Himnusz-szobor mögötti területen, a Fő 

utcától indulva 30 méter hosszúságban, 1,2 m szélességben járdaszakasz kialakítására.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti munkálatok költségeire bruttó 282.600.-Ft. keretösszeget biztosít, 

melynek fedezete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 04.) rendelet 11. melléklet kiadások, 5. fejlesztési célok, lakossági 

járdaépítés alap sora.

Felelős:     1. pont: Bozsik Ádám, BVV Kft. ügyvezetője

                  2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: 2016. október 31.

A BVV Kft. értesítése megtörtént. (Ügyirat száma: H/4447-2/2015)

Az illetékes pénzügyi osztályvezető értesítése megtörtént.
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75.

342/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Orgoványi Gábor

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Mohai Sándor kérelmezőt az (lakcím: 2092 Budakeszi, Széchenyi u. 64.) 

Illés együttes 50. születésnapja alkalmából rendezett kiállítás és emlékzenekar fellépésének megszervezése és lebonyolítása tárgyában, ellenben az 

Erkel Ferenc Művelődési Központ hatáskörébe utalja a döntés jogát.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse Mohai Sándor 

kérelmezőt és az Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatóját.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül

A kérelmező tájékoztatása 2015. október 2-án megtörtént, a kérelem ugyanekkor 

továbbításra került az Erkel Ferenc Művelődési Központ részére is.

76.

341/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Orgoványi Gábor

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási szerződést köt 985.000,- Ft összeggel a Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft.-

vel (székhely: 2092 Budakeszi, Fő u. 211., adószám: 25080669-2-13, cégjegyzék szám: 13-09-172866, képviseli: Balczó Kornélia ügyvezető) egy 

önkormányzatiságot, rendszerváltást, első szabad választásokat bemutató film elkészítése céljából, melynek fedezete az önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet Költségek 1.6. Tartalékok soron belül a 11. számú mellékletben 

részletezett 4. Általános tartalék sor.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti támogatási szerződésbe foglalja 

bele a következőket:

- a film kidolgozatlan változatának bemutatása a bizottságok és a Képviselő-testület előtt

- filmfesztiválon történő részvétel az adott kategóriában.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést a Miniszterelnökség 

Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását és ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerint készítse elő az önkormányzat 

2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosítását.

Felelős:    1.-2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

                  3. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

 2. pont. a film elkészülését követően

                  3. pont: a döntést követő 15 napon belül

                  4. pont: 2015. szeptember 30. A támogatási szerződés aláírása 2015. november 5-én megtörtént.

77.

340/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Hrustinszki Gábor

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja az Excelsior Klub Kft.-vel kötött, a Budakeszi külterület 067/5, 067/8, 067/10 és 

067/12 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti szerződést a melléklet szerinti tartalommal.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására az ügyvédi 

ellenjegyzést követően.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntés követő 90 napon belül

Az érintett földrészleteken jelenleg telekalakítási eljárás van folyamatban a 

szerződésmódosítás ezt követően írható alá.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

78.

339/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Bogár-Szabóné Szita Edit

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Nulla Hulladékos Települések Hálózatához.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a melléklet szerinti Nulla Hulladék Kartát ügyvédi 

ellenjegyzést követően aláírja.

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről tájékoztassa a Humusz 

Szövetséget.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2.-3. pont: a döntést követő 15 napon belül

A Nulla Hulladék Karta aláírása és a Humusz Szövetség értesítése 2015. szeptember 

30-án megtörtént.
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79.

337/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Dénes György

(Műszaki Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti tartalommal a Budakeszi Integrált Településfejlesztési 

Stratégiáját.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal Az ITS publikálása a varoshaza.budakeszi.hu oldalon megtörtént.

80.

336/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Tonkóné dr. Deák Katalin

(Igazgatási Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal feladat-ellátási szerződést köt Dr. Csősz Anetta 

háziorvossal Budakeszi Város III. számú háziorvosi körzetének ellátására.  

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés ügyvédi ellenjegyzést követő 

aláírására.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül A feladat-ellátási szerződés aláírása 2015. szeptember 30-án megtörtént.

81.

335/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Tonkóné dr. Deák Katalin

(Igazgatási Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pitypang Sport Óvodában a 2015/2016-os nevelési évére a csoportok maximális 

gyermeklétszámát az alábbiak szerint határozza meg:

 

Csoport / korcsoport: Maximális létszám:

Csiga / kiscsoport 27 fő

Maci / kiscsoport 27 fő

Méhecske / középsőcsoport 27 fő

Nyuszi / középsőcsoport 27 fő

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az 1. pont szerinti döntésről a Pitypang Sport 

Óvoda vezetőjét.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül Az óvodavezető 2015. október 9-én értesítésre került.

82.

334/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Tonkóné dr. Deák Katalin

(Igazgatási Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint hagyja jóvá a bölcsődék 2015/2016-os nevelési évére vonatkozó téli 

nyitva tartási rendjét.

 

Dátum Budakeszi Bölcsőde  

Mosolyvár Bölcsőde

 

2015. december 21-23. (hétfő-szerda) NYITVA NYITVA

2015. december 24-25. (csütörtök, péntek) ZÁRVA ZÁRVA

2015. december 28-31. (hétfő-csütörtök) NYITVA ZÁRVA

2016. január 1. (péntek) ZÁRVA ZÁRVA

 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerint döntésről a bölcsődék vezetőit értesítse, és 

gondoskodjon annak a www.budakeszi.hu weboldalon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Budakeszi Hírmondóban történő 

megjelentetéséről.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: 2015. november 30

2015. október 09. napján kelt levelünkben a bölcsődevezetőket értesítettük a fenti 

határozatról és kértük a szülők tájékoztatását a bölcsődében szokásos módon.

A bölcsődék téli nyitva tartásáról szóló tájékoztatás megjelent a Budakeszi Hírmondó 

október számában (18. oldal) és Budakeszi Város honlapján, valamint a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került.
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83.

333/2015.

(9.24.) 2015.09.24

Tonkóné dr. Deák Katalin

(Igazgatási Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint hagyja jóvá az óvodák 2015/2016-os nevelési évére vonatkozó téli 

nyitva tartási rendjét:

 

Dátum Szivárvány Óvoda Pitypang Sport Óvoda Tarkabarka Óvoda

2015. december 21-23.

(hétfő-szerda) NYITVA NYITVA NYITVA

2015. december 24-25.

 (csütörtök, péntek) ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA

2015. december 28-31.

(hétfő-csütörtök) ZÁRVA ZÁRVA NYITVA

2016. január 1. (péntek) ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerint döntésről az intézményvezetőket 

értesítse, valamint azt a www.budakeszi.hu weboldalon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Budakeszi Hírmondóban jelentesse meg.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: 2015. november 30.

A döntésről az intézményvezetők 2015. október 9-én értesítésre kerültek. A 

hirdetmény a jelzett médiumokban megjelent.

84.

332/2015.

(9.8.) 2015.09.08

Hrustinszki Gábor

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Nagy Zoltán Lajos (lakcím: 1034 Budapest, Bécsi út 93/A 3. em. 

8., anyja neve: Pásztor Magdolna, születési hely, idő: Budapest, 1968. 01. 27., személyi azonosító jel:1-680127-3759, személyi igazolvány 

szám:033678 SA) az önkormányzati résztulajdonban lévő, a Budakeszi belterület 737 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Pátyi út 22. szám 

alatti ingatlanon ideiglenes tartózkodási címet létesítsen.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti hozzájáruló nyilatkozat aláírására.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

       2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Ügyfél értesítésre került, a hozzájáruló nyilatkozatot személyesen átvette 2015. 

szeptember 11-én.

85.

331/2015.

(9.8.) 2015.09.08

Sebestyén László

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pitypang Sport Óvoda két csoportszobával történő bővítésének tervezésére 

kiírt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, melléklet szerinti bírálóbizottsági értékelést, valamint a nyertes pályázóra vonatkozó javaslatát.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt a melléklet szerinti tartalommal az Eklektik’ Art Kft-vel nettó 1.160.000,- Ft 

+ ÁFA, mindösszesen bruttó 1.473.200,- Ft értékben a Pitypang Sport Óvoda két csoportszobával történő bővítésének tervezése tárgyában.

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően 

aláírja.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

                  3. pont: a moratórium lejáratát követően azonnal A szerződés 2015. szeptember 22-én aláírásra került.
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86.

330/2015.

(9.8.) 2015.09.08

Bogár-Szabóné Szita Edit

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patak utca, Domb utca közvilágítás hálózatának kivitelezésére a melléklet szerinti 

tartalommal árajánlatot kér be A., B., C., bontásban az alábbiak szerint:

A. a teljes projekt megvalósítására

B. a projekt azon részére, melyet mielőbb, minimális költségből lehet elvégeztetni (pl.: meglévő oszlopokra világítótest felszerelése)

C. a hálózat építésére, oszlopok állítására, valamint világítótest felszerelésére.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a melléklet szerinti árajánlat-bekérőt a következő cégeknek 

küldje meg:

·         BEST-VILL. 2000 Kft. 1222 Budapest, Fonó utca 2-6.

·         Omexom Magyarország Kft. 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a.

·       Wire-Vill Kft. 1155 Budapest, Bogáncs utca 6-8. és Ré Stúdió 1155 Budapest, Lehel utca 15.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 5 napon belül

A nyertes ajánlatot a Best-Vill 2000 Kft. Adta, a szerződés 2015. október 2-án 

aláírásra került. A kivitelezés határideje: 2016. február 15.

87.

329/2015.

(9.8.) 2015.09.08

Bogár-Szabóné Szita Edit

(Műszaki Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patak utca, Domb utca közvilágítási hálózat kivitelezése tárgyában bekért árajánlatok 

benyújtási határidejét módosítja 2015. október 14-ről, 2015. szeptember 18-ra.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal További intézkedést nem igényel.

88.

328/2015.

(9.8.) 2015.09.08

Bogár-Szabóné Szita Edit

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Patak utca, Domb utca közvilágításának T 14/30 számon elkészített kiviteli 

terveit.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Észak-Budai Zrt. részére az 1. pont szerinti tervezési 

feladat elvégzéséről a teljesítés igazolást adja ki.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül A teljesítésigazolás 2015. szeptember 23-án kiadásra került.

89.

316/2015. 

(8.19.) 2015.08.31

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által meghirdetett, a települési önkormányzatok 

rendkívüli költségvetési támogatása pályázat vonatkozásában az alábbiak szerint:

- tárgy: Budakeszi Város Önkormányzatának rendkívüli költségvetési támogatása

- vissza nem térítendő támogatás megpályázott összege: bruttó 113.796.349,- Ft

- önerő: nincs.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt határidőre nyújtsa be a 

Belügyminisztérium részére.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont:2015. szeptember 30.

A határozatot a Képviselő-testület a 356/2015. (IX. 24.) Kt. Határozatával 

módosította. A pályázat 2015. szeptember 30-án benyújtásra került, jelenleg elbírálás 

alatt áll.

90.

327/2015. 

(8.19.) 2015.08.19

Hrustinszki Gábor (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eredményesnek nyilvánítja a Budakeszi 2306/136, 2306/137, 2306/138, 2306/139 hrsz.-ú 

ingatlanok elidegenítésére kiírt pályázati eljárást.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő pályázat nyertesének a Novosel Kft.-t (cím: 2092 Budakeszi, 

Arany J. u. 8., cégjegyzék szám: 13-09-176218, adószám: 25324718-2-13, képviseli: Nagymarosi Tibor) nevezi meg, és megköti vele a melléklet 

szerinti adásvételi szerződést összesen bruttó 103.300.000,- Forint értékben az 1. pont szerinti ingatlanokra vonatkozóan.

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy értesítse a pályázót a pályázati eljárás eredményéről.

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen be nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-

től arra vonatkozóan, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával.

 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat nyertesével, vagy az elővásárlási jog 

jogosultjával a 2. pont szerinti adásvételi szerződést az ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

       3.-4. pont: a döntést követő 15 napon belül

       5. pont: a döntést követő 30 napon belül

Az MNV Zrt. Szeptember 16-án értesítésre került. Beérkezett nemleges nyilatkozatuk 

alapján a szerződéskötés előkészítése folyamatban van.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.
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91.

326/2015. 

(8.19.) 2015.08.19

Hrustinszki Gábor (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eredményesnek nyilvánítja a Budakeszi 2306/129, 2306/130, 2306/132, 2306/133 hrsz.-ú 

ingatlanok elidegenítésére kiírt pályázati eljárást.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő pályázat nyertesének a Novosel Kft.-t (cím: 2092 Budakeszi, 

Arany J. u. 8., cégjegyzék szám: 13-09-176218, adószám: 25324718-2-13, képviseli: Nagymarosi Tibor) nevezi meg, és megköti vele a melléklet 

szerinti adásvételi szerződést összesen bruttó 100.500.300,- forint értékben az 1. pont szerinti ingatlanokra vonatkozóan.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy értesítse a pályázót a pályázati eljárás eredményéről.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen be nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-

től arra vonatkozóan, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával.

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat nyertesével, vagy az elővásárlási jog 

jogosultjával a 2. pont szerinti adásvételi szerződést az ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

                  3. és 4. pont: a döntést követő 15 napon belül

                  5. pont: a döntést követő 30 napon belül

Az MNV Zrt. Szeptember 16-án értesítésre került. Beérkezett nemleges nyilatkozatuk 

alapján a szerződéskötés előkészítése folyamatban van.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

92.

323/2015. 

(8.19.) 2015.08.19

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete adásvételi szándéknyilatkozatot tesz a melléklet szerinti tartalommal Szatmári József 

részére (lakcím: 2092 Budakeszi, Kossuth Lajos u. 4., anyja neve: Péter Ilona) a Budakeszi belterület 1384 helyrajzi számú, természetben Kossuth 

Lajos utca 4. szám alatti ingatlan ¼-ed tulajdoni hányadának vonatkozásában 13.570.000.-Ft, azaz tizenhárommillió- ötszázhetvenezer forint 

vételáron.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti tartalommal szándéknyilatkozatot 

írjon alá és az ingatlan tehermentesítésére vonatkozó feltételek tisztázását követően adásvételi szerződés írjon alá.

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerint készítse elő az önkormányzat 

2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 04.) önkormányzati rendeletének módosítását.

 

Felelős:     1. és 2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

                  3. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

       2. pont: 2015. szeptember 30.

                  3. pont: a negyedévet követő 30 napon belül

A szándéknyilatkozat aláírása 2015. augusztus 19-án megtörtént, Ügyfél a 

küldeményt 2015. augusztus 27-én átvette.

Az ingatlan tehermentesítése jelenleg is folyamatban van.

93.

315/2015. 

(8.19.) 2015.08.19

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete településrendezési szerződést köt a 312/2015. (VII. 28.) Kt. határozattal elfogadott 

mintaszerződésnek megfelelően Baumgartner Antallal és Takács Istvánnal a Budakeszi 081/11 hrsz. területekre vonatkozóan 100.000.000,- Ft 

értékben.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti településrendezési szerződést 

ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül A határozat visszavonása a Kt. November 26-i ülésének napirendjén szerepel.

94.

320/2015. 

(8.19.) 2015.08.19

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat egyes középületeinek energetikai és műszaki állapotának 

vonatkozásában felmérést készít, melyre bizottságot hoz létre. A bizottság tagjai:

- Bánhidi László Településfejlesztési tanácsnok,

- Ligetiné Komáromi Gabriella képviselő,

- Páczi Erzsébet PFB elnök.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 2015. december 31.

A bizottság határidőre elkészíti a határozatban kért felmérést.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

21/26



Lejárt határidejű határozatok a Képviselő-testület 2015. november 26-i ülésére

95.

275/2015.

(7.28.) 2015.07.28

Bogár-Szabóné Szita Edit 

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a Budakeszi Kossuth köz vízi közműveinek megépítését.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a mély-és útépítési tervezési közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően az 1. pont szerinti tervezési munkálatok megkezdéséhez kapcsolódó előterjesztést terjessze be a Képviselő-testület elé.

 

Felelős:       dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:    1. pont: azonnal

                   2. pont: a közbeszerzési eljárás lezárását követő képviselő-testületi ülés

A csapadékvíz elvezetését szolgáló vízelvezető létesítmény felújítására a Kossuth-

Rákóczi utcákban bruttó 5.274.230 Ft értékben adtuk be a pályázatot, ami jelenleg 

elbírálás alatt van. 

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

96.

308/2015.

(7.28.) 2015.07.28

Orgoványi Gábor

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazást ad az Erkel Ferenc Művelődési Központ és környezete fejlesztéséhez 

kapcsolódóan további tárgyalásokat folytasson Mester László és Mester Kinga, valamint Mezőfi Rozália tulajdoni hányad ingatlanrész 

megvásárlásában, melynek eredményéről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselőket.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

Mezőfi Rozáliával az adásvételi szerződés aláírása 2015. augusztus 28-án 

megtörtént, ifjabb Mester Lászlóval és Mester Kingával a lakásingatlan cserére 

vonatkozó megállapodás aláírása megtörtént.

97.

309/2015.

(7.28.) 2015.07.28

Hrustinszki Gábor (Műszaki 

Osztály)

1.    Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 2306/131 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Etheles park területén 

található ingatlan megvételére kiírt nyílt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2.    Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő pályázat nyertesének Brückner Istvánt (cím: 2092 Budakeszi, 

Fűzfa u. 11/a) és Brücknerné Bánhidi Csillát (cím: 2092 Budakeszi, Fűzfa u. 11/a) nevezi meg, és velük adásvételi szerződést köt az 1. pont szerinti 

ingatlanra vonatkozóan a kiírásban elfogadott szerződéstervezet szerint.

3.    Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy értesítse a pályázókat a pályázati eljárás eredményéről.

4.    Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen be nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt.-től arra vonatkozóan, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával.

5.    Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat nyertesével, vagy az elővásárlási jog 

jogosultjával a 2. pont szerinti adásvételi szerződést aláírja az önkormányzat ügyvédjének ellenjegyzését követően.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:  1-2. pont:   azonnal

                 3. és 4. pont:  a döntést követő 15 napon belül

                 5. pont: a döntést követő 30 napon belül

Jelenleg az MNV Zrt. Állásfoglalására várunk, a szerződéskötés ezt követően 

megkezdhető.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

98.

279/2015.

(7.28.) 2015.07.28

Hrustinszki Gábor (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Budakeszi 2052/5 hrsz.-ú ingatlanra készítessen 

értékbecslést az ingatlan kártérítési igénnyel érintett részének piaci értékéről és a telekhatár módosításának költségeiről.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft.-t, hogy készítsen előzetes kalkulációt a Budakeszi 2052/5 hrsz. ingatlan 

telekhatár eredeti állapota helyreállításának költségeiről.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságot, hogy az adatok birtokában tegyen javaslatot 

a Képviselő-testület számára a kérelemben foglalt helyzet rendezésére.

 

Felelős:       1. pont: dr. Remete Sándor jegyző

                   2. pont: Bozsik Ádám, BVV Kft. ügyvezetője

                   3. pont: Páczi Erzsébet, Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Elnöke

Határidő:  a képviselő-testület szeptemberi ülése

A helyzet rendezéséről szóló előterjesztés a Kt. novemberi ülésének napirendjén 

szerepel.
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99.

304/2015.

(7.28.) 2015.07.28

Makai Katalin dr. 

(Igazgatási Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja felül a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet esetleges módosítását a vagyoni kritériumokra vonatkozóan.

Felelős:    dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 2015. szeptember 30. A  Kt. szeptember 24-i ülésén a rendelet módosításra került.

100.

296/2015.

(7.28.) 2015.07.28

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a középültek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 

fejlesztése tárgyban kapott bruttó 150.000.000,- Ft támogatásra a Támogatási Szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: a Támogatási Szerződés megküldése utáni 15 napon belül A támogatási szerződés aláírása 2015. november 3-án megtörtént.

101.

283/2015.

(7.28.) 2015.07.28

Tonkóné dr. Deák Katalin 

(Igazgatási Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz, melyhez 1.600.000 Ft keretösszeg fedezetet biztosít a 2016. évi önkormányzati költségvetés terhére.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon az 1. pontban szereplő összeg 

fedezetének tervezéséről a 2016. évi önkormányzati költségvetés összeállítása során.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat benyújtására, a csatlakozási nyilatkozatok aláírására.

 

Felelős:           dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:        1. pont: azonnal

                       2. pont: 2016. február 15.

                       3. pont: a pályázat kiírását követő 8 napon belül

A 2015. augusztus 04-én, a www.budakeszi.hu weboldalon megjelentetett 

tájékoztatóban értesítettük a lakosokat, hogy Budakeszi Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete csatlakozik a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázathoz és 1.600.000.-Ft.

 keretösszeg fedezetet biztosít erre a célra.

Pályázat kiírása megtörtént.

A csatlakozási szerződés határidőben, 2015. szeptember 16-án megküldésre került. 

A visszaigazolás szerint a csatlakozás 2015. szeptember 21-től hatályos.

102.

234/2015.

(6.30.) 2015.06.30

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a melléklet szerinti táblázat, „támogatott pályázatok” oszlopában felsorolt 

pályázatokat a lakosság részvételével megvalósuló járdaépítés tekintetében.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő nyertesekkel külön-külön, a 

járdaépítő közösség létrehozására vonatkozó megállapodást a melléklet szerinti tartalommal – ügyvédi ellenjegyzést követően – aláírja. Az összeg 

fedezete a 2015. évi önkormányzati költségvetésről szóló 3/2015. (III. 04.) rendelet 11. melléklet kiadások, 5. fejlesztési célok, lakossági járdaépítés 

alap.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontban foglalt döntésről értesítse a nyertes 

pályázókat.

 

Határidő:    1. pont: azonnal

                     2. és 3. pont: döntést követő 15 napon belül

A szerződések elkészültek és ügyvédi ellenjegyzést követően 2015. július 23-án 

kerültek aláírásra. A szerződéseket két ügyfél kivételével minden pályázó aláírta, 

velük további egyeztetések szükségesek a technikai feltételekről.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

103.

260/2015.

(6.30.) 2015.06.30

Hrustinszki Gábor (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen be árajánlatot legalább 3 földmérő cégtől geodéziai 

feladatok ellátására vonatkozóan a melléklet szerinti tartalommal.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlat benyújtójával a vállalkozási 

keretszerződést ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. pont szerinti vállalkozási keretszerződés fedezetét az önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet dologi kiadások sora terhére biztosítja.

Határidő:    1. és 3. pont: azonnal

   2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Az ajánlatkérők 2015. 07. 09-én kiküldésre kerültek. Az ajánlatok beérkeztek, a 

verseny kiélezettsége miatt azonban a végleges döntés meghozatala még nem 

történt meg.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.
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104.

213/2015.

(5.28.) 2015.05.28

Cserép Zsolt (Pénzügyi 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti tartalommal az önkormányzat 2015-2019. évre szóló 

Gazdasági programját, az alábbi kiegészítéssel:

- 7. oldal első bekezdés vége: „Erdei játszótér kialakítására törekszünk a Kossuth utca – Virágvölgy utca közeli erdőszélen, ez ügyben 

együttműködést kezdeményezünk a tulajdonos Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzatával és a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel.”

- A zöld város koncepció értelmében kerüljön kidolgozásra a napelem rendszer kiépítéséhez kapcsolódó támogatási rendszer lehetősége.

2. A Gazdasági program részleteinek további kidolgozása céljából a képviselő-testület legkésőbb a szeptemberi rendes ülésén újratárgyalja a 

napirendet.

Határidő:

2015. szeptemberi rendes képviselő-testületi ülés 

További kiegészítési, módosítási igények nem merültek fel, ezért az előterjesztés 

újratárgyalása okafogyottá vált.

105.

222/A/201

5. (5. 28.) 2015.05.28

Péter-Szabó Kinga 

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy készítse elő a Díszpolgári cím, a Budakesziért 

Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj és a Budakeszi Egészségügyért Díj megalapításáról és az adományozás rendjéről szóló 37/1995. (XI. 2.) 

számú rendelet módosítását azzal, hogy a rendeletben foglalt kitüntetések évente egy alkalommal egy személy részére adományozhatóak.

Határidő: 2015. július 31.

Az előkészítés megtörtént, de az előterjesztést a Képviselő-testület 2015. július 28-i 

rendkívüli ülésén levette napirendről.

106.

178/2015.

(5.14.) 2015.05.14

Dénes György (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az önkormányzat tulajdonában lévő, Budakeszi 1388 hrsz.-ú, 

természetben a 2092 Budakeszi Fő u. 102. szám alatti épület elbontását.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, hogy a bontási tervet készítse el.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a jogerős bontási engedély megszerzését követően bontsa el az 

1. pont szerinti épületet.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a bontási eljárás során felmerülő dokumentumok 

aláírására.

Határidő: 2015. június 14.

A bontási terv elkészült 2015. június 26-án. A bontási engedély iránti kérelem 2015. 

július 6-án beadásra került, a bontási engedély még nem került kiadásra, a határozat 

végrehajtása ezt követően folytatható.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

107.

136/2015.

(4.14) 2015.04.30

Farkas Ferenc

(Műszaki Osztály) 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki lakossági részvétellel megvalósuló járdaépítésre a határozat melléklete 

szerint, az alábbi módosítással:

- a pályázat benyújtási határideje 2015. május 22. péntek 12:00 óra.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a járdaépítési pályázat fedezetére 5.000.000- Ft összeget biztosít a 2015. évi 

önkormányzati költségvetésről szóló 3/2015. (III. 04.) rendelet 11. melléklet kiadások, 5. fejlesztési célok, lakossági járdaépítés alap terhére.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti pályázati kiírásnak a városi 

honlapon, a hivatali hirdetőtáblán és a Budakeszi Hírmondóban való megjelentetéséről.

Határidő: 2015. április 29.

2015. május 22-ig érkeznek be a járdapályázatok, feldolgozásuk folyamatosan 

történik. A fedezet biztosítása a 2015. évi költségvetésben megtörtént.

A beérkezett járda pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület 2015. június 30-i 

ülésén a 234/2015. (VI. 30.) számú határozatával döntött.  A szerződések elkészültek 

és ügyvédi ellenjegyzést követően 2015. július 23-án kerültek aláírásra. A 

szerződéseket két ügyfél kivételével minden pályázó aláírta, velük további 

egyeztetések szükségesek a technikai feltételekről.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.
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108.

161/2015.

(4.30.) 2015.04.30

Hrustinszki Gábor (Műszaki 

Osztály)

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az 

állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és 

kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő Budakeszi 2395/2 helyrajzi számon felvett, kivett 

gazdasági épület, udvar megnevezésű, 616 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti ingatlant Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetési feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és közpark, 

valamint parkoló építése céljából kívánja felhasználni.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja

- a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését,

- az ingatlanon található épület elbontását saját költségén,

- valamint az ingatlan fenntartásba vételét az ingyenes tulajdonba vételig.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adására vonatkozó megállapodást ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Határidő: 2015. június 30.

Az MNV részére a határozat 2015. június 19-én postázásra került. A határozat 

végrehajtása csak az MNV válaszának megérkezése után folytatható.

Az MNV Zrt. Állásfoglalása még nem érkezett meg, a határidő meghosszabbításáról 

döntöttek.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

109.

176/2014. 

(4.16.) 2015.04.16

Császár László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalat, hogy a következő testületi ülés napirendjei között 

nyújtson tájékoztatást a Szász utca közvilágítási beruházásának jelenlegi helyzetéről.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy nyújtson megoldási javaslatot a Fő utcán a Dózsa 

György téri zebra fölötti közvilágítás fejlesztésére.

A tájékoztatás soron kívól, e-mail útján megtörtént.

Az ELMŰ tervezi a Dózsa téri trafó kiváltását, ennek ismeretében lehetséges az 

oszlopok áthelyezéséről és a kialakítás módjáról valamint az útpálya világítási 

tervezéséről dönteni. (tervek, engedélyek, kiváltások stb. kb. 2-5 M Ft becsült 

értékűek). A határozat 1. pontját a Kt. a 159/2015. (IV. 30.) határozatával 

visszavonta. Az ELMŰ saját beruházása, amely engedélyeztetése és hatósági 

ügyintézése kb. 6-12 hónap.

A trafó átépítéséig a tervezés nem megkezdhető, a határozat addig nem 

végrehajtható.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

110.

63/2015.(

2.27.) 2015.02.27

Hrustinszki Gábor (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti ingatlanokat, ingatlanokban lévő résztulajdonokat értékesíteni kívánja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készíttessen értékbecslést (a meglévőt vizsgáltassa 

felül) a melléklet szerinti ingatlanokra vonatkozóan.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az értékbecslések elkészültét követően kérjen be 

szándéknyilatkozatokat az ingatlanok megvételére vonatkozóan a korábbi kérelmezőktől. A többi ingatlan esetében keresse fel a lehetséges vevőket 

több felületen is (Budakeszi Hírmondó, ingatlan.com), majd az adásvételi szerződés tervezeteket, vagy ahol versenyeztetési eljárás alkalmazása 

szükséges ott a pályázati kiírásokat terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra.

Határidő: 2015. április 27.

Az értékbecslések készítése elkezdődött, azonban a rendelkezésre álló keretösszeg 

kimerült. A Képviselő-testület a 2015. június 30-i ülésén a 259/2015. (VI. 30.) számú 

határozatával döntött értékbecslők újraversenyeztetésről. A három árajánlatbekérő 

július 2-án kiküldésre került. Egy értékelhető ajánlat érkezett július 19-én.

A határozat nem hajtható végre, mivel a Polgármesteri Hivatal a tárgyi ügyben nem 

rendelkezik hatáskörrel. 

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

111.

576/2014.

(11.27.) 2014.11.27

dr. Somogyi Farkas József 

(BÖT)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az elszámolásért felelős, kijelölt önkormányzat tudomásul veszi a Budaörs Kistérség 

Többcélú Társulás (a továbbiakban: BTT) által igénybe vett, a központi költségvetésből származó hozzájárulások, támogatások 2012. évi elszámolási 

felülvizsgálatáról a Magyar Államkincstár által készített határozatában megállapított 3.847.066, Ft + kamatai visszafizetési kötelezettséget, amelynek 

fedezetét 3.203.452,- Ft összegben a BTT alszámlája, a különbözeti összeg fedezetét 1.545.000,- Ft összegben az önkormányzat 2/2014. (III. 10.) 

költségvetési rendelete 10. mellékletének általános tartalék keret terhére biztosítja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár felé gondoskodjon a visszafizetési 

kötelezettség teljesítéséről.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a normatívával érintett településeknél (Budaörs, Budajenő, 

Herceghalom, Pusztazámor, Sóskút, Törökbálint) az arányosan rájuk eső, mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével emelt összeg 

megtérítéséről egyeztetéseket kezdeményezzen.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont értelmében készítse elő az önkormányzat 

2/2014. (III. 10.) költségvetési rendeletének módosítását.

Határidő: 2014. december 12.

Az összeg visszafizetése megtörtént. A BTT. elszámolása jelenleg folyamatban van. 

Ennek keretében kerül elszámolásra a településekkel a megfizetett összeg is.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.
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112.

466/2014.

(8.29.) 2014.08.29

Császár László (Műszaki 

Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Reviczky József utca, Nagy Sándor József utca és a 

József Attila utca kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárást, nyílt eljárásként, külön-külön utcánként dolgozza ki és terjessze be a képviselő-

testület következő ülésére.

Határidő: 2014. szeptember 15.

A beruházás fedezet hiány miatt nem valósul meg. A Műszaki Osztály visszavonásra 

javasolta a 2015. április 30-i ülésen. A beruházásra 80-100 M Ft szükséges, jelenleg 

nincs rá fedezet.

A határozat fedezethiány miatt nem végrehajtható.

113.

393/2014.

(7.31.) 2014.07.31

Bogár-Szabóné Szita Edit 

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Budakeszi, 2577/2 hrsz.-ú ingatlan vízellátás 

fejlesztésével kapcsolatos engedélyezési tervek készítésére kérjen be legalább 3 árajánlatot.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Budakeszi, 2577/2 hrsz. (Budakeszi, Gábor Áron 

u. 48/A) kapcsolatos ingatlan 1/1 önkormányzati tulajdonviszonyának rendezése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2014. augusztus 31.

Az ingatlan vízellátásának fejlesztésével és a tulajdonviszonyok rendezésével 

kapcsolatos előterjesztés a Kt. Novemberi ülésének napirendjén szerepel.

114.

411/2014.

(7.31.) 2014.07.31

Dénes György (Műszaki 

Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, hogy a helyi építészeti örökség felújításának támogatásáról szóló 

rendeletet dolgozza ki.

Határidő: 2014. október 31.

A HéSz és a TSzT módosításával párhuzamosan, év végéig kerül elvégzésre és a Kt. 

elé történő beterjesztésre.

A következő beszámolóban is szerepelni fog. 

115.

385/2014.

(7.31.) 2014.07.31

Hrustinszki Gábor (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri hivatalt, hogy a Budakeszi, Domb utcában kisajátított közterület 

földhivatali átvezetésének eljárását vizsgálja meg.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-t, hogy adjon árajánlatot a 

Domb utca (5021 hrsz.) számára fenntartott közterület helyreállítási munkálatainak elvégzésére.

Határidő: 2014. augusztus 31.

A Műszaki Osztály tájékoztatása szerint az érintett szakaszon kisajátítás nem történt. 

A határozat 1. pontjának visszavonása javasolt, mivel az nem végrehajtható.

A Domb utca közterület helyreállítási munkái 2014. novemberében elkészültek 

(növényzet írtása, árok helyreállítása, profilozása, gépjármű behajtók helyreállítása, 

vízelvezető rács helyreállítása).

A következő beszámolóban szerepelni fog.

116.

270/2014.

(5.15.) 2014.05.15

Hrustinszki Gábor (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a Budakeszi Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő, 

Budakeszi 1998/5 hrsz.-ú ingatlant értékesítését.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Főépítészt, hogy az átfogó HÉSz módosítás során tegyen javaslatot az 1. pont 

szerinti ingatlan övezeti besorolásának megváltoztatására.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon forgalomképtelenből a fogalomképes 

vagyonba történő átmentésről.

Határidő: 2014. június 30.

Az ingatlan forgalomképes vagyonba történő átvezetése a HÉSz átfogó módosítása 

után valósítható meg. A hatálybalépés legkésőbbi időpontja 2015. 12. 31., addig a 

határozat nem hajtható végre.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

117.

269/2014.

(5.15.) 2014.05.15

Hrustinszki Gábor (Műszaki 

Osztály)

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Budakeszi Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő, Budakeszi 072/15 hrsz.-ú 

szántó megnevezésű ingatlant Varga Jánosné (2092 Budakeszi, Knáb János u. 38, 2/3 tulajdonrész) és Takács Sándorné (2092 Budakeszi, József 

Attila u. 73/A, 1/3 tulajdonrész) tulajdonában lévő Budakeszi 072/34 hrsz.-ú (9461 m2), szántó megnevezésű ingatlanra el kívánja cserélni.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Budakeszi 072/15 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan 

készíttessen értékbecslést, melyre 20.000.- Ft + Áfa összeget biztosít az önkormányzat 2/2014 (III.10.) költségvetési rendeletének 10. számú 

melléklet általános tartalék keret sora terhére.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az értékbecslést követően, készíttesse el a csereszerződés 

tervezetét és terjessze be a Képviselő-testület elé jóváhagyásra.

4. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a 2. pont alapján gondoskodjon a 2/2014.(III.10.) költségvetési 

rendeletének módosítását.

Határidő: 2014. június 30.

A határozat a szennyvíztelep feltáró út nyomvonalának kialakításához kapcsolódó 

kisajátítási eljárás lezárásáig nem hajtható végre. A határozat visszavonásáról szóló 

előterjesztés a Kt. Szeptemberi ülésének napirendjén szerepelt.

A Képviselő-testület a 370/2015. (IX. 24.) Kt. határozatában döntött a tulajdonosokkal 

tárgyalás kezdeményezéséről.

A tulajdonosokkal kötendő megállapodásról szóló előterjesztés a Kt. novemberi 

ülésének napirendjén szerepel.

118.

203/2014.

(4.24.) 2014.04.24

Dénes György (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dénes György főépítészt, hogy tegyen javaslatot a Budakeszi város közigazgatási 

területén elhelyezendő hulladékgyűjtő edények helyére és fajtájára, valamint kültéri bútorok (padok) kihelyezésére.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Rapp Antalt a BVV Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pont szerinti célra rendelkezésre 

álló keretösszeg terhére a beszerzést folytassa le.

Határidő: 2014. május 24.

A BVV Kft. Jelenleg is folyamatos egyeztetés mellett helyezi ki a hulladékgyűjtő 

edényeket, valamint a kültéri bútorokat.

Az Idősügyi Tanács állásfoglalását kértük a kihelyezési helyszínek tekintetében.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.
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